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RESUMO 

 

O presente trabalho visou estabelecer relação entre machismo/misoginia sofridos pela mulher 

em nossa sociedade e as crenças religiosas (baseadas no Antigo Testamento) que fomentam 

tais valores manifestados por alunos das etapas iniciais da Educação de Jovens e Adultos. A 

partir dessa relação, pretendeu-se desconstruir mitos acerca de questões de gênero, através da 

valorização da mulher com a utilização de exemplos de passagens bíblicas do Novo 

Testamento e do estudo aprofundado da Lei Maria da Penha. A pesquisa intervenção 

trabalhou com uma turma de terceira etapa do primeiro segmento da Educação de Jovens e 

Adultos, de uma escola localizada numa região periférica do Distrito Federal, a Cidade 

Estrutural. Para se alcançar respostas, além da observação participativa, foi utilizado um 

questionário com perguntas fechadas, em sua maioria. As ações interventivas objetivaram 

levar os alunos à desconstrução de valores que inferiorizam a mulher, além de fornecer 

subsídios para que homens e mulheres lutem por uma sociedade mais igualitária e humana no 

que se refere às questões de gênero. 

 

 

Palavras-chave: crenças religiosas, desigualdade de gênero, Lei Maria da Penha e EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to establish the relationship between sexism / misogyny suffered by women 

in our society and religious beliefs (based on Old Testament) that promote such values as 

manifested by students of the initial stages of the Young and Adult Education. From this 

relationship, it was intended to deconstruct myths about gender issues through the 

empowerment of women using passages of the New Testament as example and in-depth study 

of the Maria da Penha Law. The research intervention worked with a group of third stage of 

the first segment of the Young and Adult Education, in  a school located in a peripheral region 

of the Federal District, the Estrutural City. To achieve answers, as well as participant 

observation, we used a questionnaire with closed questions, mostly. The interventional actions 

aimed to bring students to the deconstruction of values that make the woman inferior , as well 

as providing support for men and women fight for a more equal society and human in relation 

to gender issues. 

 

 

Keywords: religious beliefs - gender inequality - Maria da Penha Law - Young and Adult 

Education. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Exposição do assunto e delimitação do trabalho 

 

A mulher, até os dias de hoje, necessita lutar contra a discriminação de gênero (o 

machismo) arraigado em nossa sociedade.  Elas estudam mais, no entanto, recebem menores 

salários; são moralmente assediadas no ambiente de trabalho; sofrem violência doméstica, etc. 

Nesta pesquisa, buscaremos entender de que forma crenças religiosas pautadas pelo conteúdo 

do Antigo Testamento, muito explorado nas igrejas evangélicas e católicas, contribui para 

reforçar esses valores que colocam, de forma subliminar ou não, a mulher numa condição de 

inferioridade perante o homem e como a escola pode interferir nesse processo. 

Se entrarmos em qualquer sala de aula do primeiro segmento da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), onde a maior parte do corpo discente é formada por adultos trabalhadores, 

para fazer um levantamento sobre a religião dos alunos, verificaremos que a maioria segue 

princípios de religiões cristãs, dividindo-se entre evangélicos e católicos.  

Frequentando um culto evangélico ou uma missa católica, podemos observar que 

muitos dos princípios cultivados nessas igrejas são baseados no Antigo Testamento. De que 

forma a igreja (tanto evangélica quanto católica) tem se utilizado de passagens bíblicas para 

reforçar a condição de inferioridade da mulher na sociedade? Os próprios líderes religiosos 

são, em sua maioria, do sexo masculino. 

Como nossos alunos seguem, declaradamente, essas religiões, muitos dos temas que 

levamos para serem estudados ou debatidos em sala de aula, por mais que apresentem um 

cunho científico, laico, esbarram nessa questão religiosa, tornando-se um grande empecilho 

para o trabalho do professor.  

Sendo assim, busquei, primeiramente, ilustrar a pesquisa com passagens bíblicas que 

mostram como a mulher é subjugada ao homem. Em seguida, tracei caminhos que 

possibilitam à escola romper com esses paradigmas, a fim de colocar a mulher em condição 

de igualdade com o homem, sem, contudo, interferir na crença religiosa dos alunos.  

Embora a escola seja laica, as religiões cristãs que caracterizam a diversidade cultural-

religiosa da comunidade são conteúdo do Ensino Religioso da EJA (Currículo em 

movimento). Partindo dessa premissa, talvez, um dos meios viáveis para essa intervenção seja 
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contrapor o Novo ao Antigo Testamento (numa abordagem teológica e sociológica), já que 

ambos compõem o “livro sagrado”.  

Outro caminho que a se trilhar é partir para a sensibilização e conscientização dos 

alunos em relação à mulher, através do estudo aprofundado da história e da Lei Maria da 

Penha. Por isso, a escolha do tema: Desigualdade de gênero – a influência de crenças 

religiosas na questão de gênero, na educação. 

O motivo de se utilizar passagens bíblicas do Novo Testamento para contrapor valores 

machistas/misóginos do Antigo Testamento foi não ferir a religiosidade do corpo discente 

envolvido na pesquisa intervenção e aproveitar o conhecimento que eles já possuem para 

levá-los à reflexão e construção de novos paradigmas. Já o estudo da Lei Maria da Penha fez-

se necessário, devido ao fato de ser uma legislação específica para as mulheres. Esta lei 

precisa ser conhecida e explorada por toda a sociedade civil, e a escola é um espaço 

privilegiado para isso, a fim de possibilitar a busca pela igualdade de direitos entre homens e 

mulheres. 

A minha formação é em Pedagogia com especialização em Educação de Jovens e 

Adultos pela ESAB. Sou professora concursada, efetiva da SEE-DF desde fevereiro de 2003. 

Trabalhei quase sete anos com crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental (regular) e 

depois passei a atuar no 1º. segmento da EJA, onde estou desde então. Na maior parte do 

tempo, trabalhei diretamente com os alunos, em sala de aula, mas também já passei pela 

experiência de ser coordenadora na EJA. Gosto de ambas as funções e me declaro como uma 

educadora apaixonada pela Educação de Jovens e Adultos. 

 

Este trabalho, além desta Introdução e das Considerações Finais contém cinco 

capítulos, desta forma divididos: 

 Capítulo 1 - A condição da mulher e seu papel social na perspectiva de alunos da 

EJA – apresenta os resultados do questionário, procurando evidenciar a influência de crenças 

religiosas na forma como os alunos de EJA/1º. Segmento concebem a mulher e lhe atribuem 

papéis sociais. Este capítulo apoia-se em fundamentos teóricos de Paulo Freire; 

 Capítulo 2 - A influência de passagens bíblicas do Antigo Testamento no sexismo 

sofrido pela mulher e outros parâmetros – busca evidenciar passagens bíblicas do Antigo 

Testamento que reforçam o machismo e a misoginia vigentes na sociedade, contrapondo-se a 

passagens do Novo Testamento que favoreçam a desconstrução desses valores sociais. Este 

capítulo fundamenta-se, ostensivamente na própria Bíblia; 
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 Capítulo 3 - Lei Maria da Penha – um possível caminho para a redução da 

desigualdade de gêneros – faz um breve resumo da história de vida da mulher que inspirou a 

lei Maria da Penha. Aprofunda-se no estudo da Lei como meio de subsidiar discussões acerca 

da violência doméstica e familiar contra a mulher e seu enfrentamento; 

 Capítulo 4 - Ações Interventivas – trata-se do esquema e das estratégias utilizadas 

para a aplicação das ações interventivas; 

 Capítulo 5 – Análise e discussão do processo de intervenção – análises feitas 

sobre os resultados em cada uma das etapas de ação interventiva, à luz da fundamentação 

teórica desenvolvida nos capítulo anteriores. 

 

1.2  Problema de pesquisa 

 

Há influências de valores das crenças religiosas nos estudantes da EJA?  Caso 

positivo, como eles são reproduzidos na percepção da condição da mulher e seu papel na 

sociedade? 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender a influência de crenças religiosas, 

embasadas no Antigo Testamento, na reprodução de valores dos alunos das etapas iniciais da 

EJA, acerca da desigualdade de gênero e construir caminhos para se refletir esses paradigmas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar a reprodução de valores dos alunos do 1º. Segmento da EJA baseados em 

crenças religiosas, acerca da percepção da condição da mulher e seu papel na sociedade;  

- Relacionar esses valores que reforçam a desigualdade da mulher perante o homem a 

passagens bíblicas do Antigo Testamento; 

- Explorar o estudo da Lei Maria da Penha, visando construir caminhos que conduzam 

à reflexão e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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1.4  Justificativa 

 

Os estudos elaborados nesta pesquisa intervenção não têm por finalidade aprofundar o 

conteúdo bíblico; mas buscar passagens que reforçam as desigualdades de gêneros que 

subjugam a mulher, considerando que a Bíblia não é um livro neutro. A intervenção ocorreu 

no sentido de sensibilizar, debater e desconstruir para reconstruir ideias e concepções a partir 

de paradigmas baseados no Novo Testamento e na Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006). 

O termo gênero, aqui, não tratará da diversidade das identidades de gênero, que inclui 

os transgêneros (pessoas que não se identificam com o gênero que receberam ao nascer). O 

foco da pesquisa são as mulheres e a misoginia reforçada e propagada por meio de textos 

bíblicos. 

Este é um tema que está diretamente envolvido com os Direitos Humanos, uma vez 

que fere seus princípios de igualdade. De acordo com Nascimento e Delmondez (2014, p. 04), 

“Quando discutimos sobre direitos humanos, uma das mais importantes vertentes é a dos 

‘direitos humanos das mulheres’.”. Ainda segundo os autores: 

 
As mulheres, na atualidade, são apreendidas como parte da diversidade cultural que 

constitui o mosaico cultural brasileiro. Isso, não apenas porque constituem cerca da 

metade da população mundial, mas porque em relação ao “eu” hegemônico 

masculino ela é o outro, o diferente que o assombra, que o fragiliza e por isso lhe 

causa apreensão. Ela simboliza o perigo do ainda incógnito, do desconhecido. 

 
A importância desta pesquisa para a minha prática pedagógica é desenvolver 

mecanismos de desconstrução do machismo, apoiado na Bíblia, tão evidente numa turma de 

EJA e que, muitas vezes, atrapalham ou inviabilizam o planejamento pedagógico do(a) 

professor(a). 

Para os alunos, considerando que a Educação de Jovens e Adultos é um caminho que 

possibilita o acesso a novos conhecimentos e consequente participação cidadã mais consciente 

e ativa, a importância deste trabalho será a reflexão de valores e atitudes envolvendo a 

mulher. Aos homens, em especial, poderá despertar maior atenção na maneira como tratam 

suas esposas e filhas (há muitos relatos de maridos que não apoiam o retorno de suas esposas 

ao contexto escolar, por exemplo. Já tivemos casos de alunas que abandonaram a escola por 

pressão dos esposos, que muitas vezes também são nossos alunos). Às alunas, creio que 

passarão a enxergar o potencial e o valor da mulher, deixando de lado uma postura de 

submissão e resignação perante as injustiças de gênero que sofrem, pois terão maior 

conhecimento de seus direitos.  
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Para a minha formação, esta pesquisa propiciará um aprofundamento nos 

conhecimentos que envolvem essa questão da mulher na sociedade. Isso me possibilitará lidar 

com esse assunto com maior tranquilidade em sala de aula e poderá me favorecer 

profissionalmente, já que penso em trabalhar em algum órgão de defesa dos direitos da 

mulher. 

Tal proposta de pesquisa irá refletir em sala de aula e na vida pessoal dos alunos. Ao 

tomar conhecimento mais detalhado da Lei Maria da Penha, um aluno pensará duas vezes 

antes de partir para qualquer tipo de agressão contra sua cônjuge... Uma aluna que sofra de 

violência psicológica, por exemplo, será capaz de se perceber nessa condição de vítima e 

poderá tomar as medidas cabíveis para sair desta situação. Esses alunos, tanto homens quanto 

mulheres, poderão ser multiplicadores na comunidade local, logo o benefício será não só para 

eles, mas para a sociedade (de forma modesta, mas relevante para os sujeitos envolvidos).  
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2  METODOLOGIA 

A pesquisa de campo foi realizada na escola em que leciono (há quase seis anos), o 

Centro de Ensino Fundamental (CEF) 02 da Estrutural, localizada na RA XXV – SCIA, no 

Distrito Federal. Este Centro foi inaugurado em agosto de 2009 e localiza-se, como já dito 

anteriormente, na Cidade Estrutural, subdivisão de uma das regiões administrativas do 

Distrito Federal (SCIA - RA XXV). A Estrutural é uma cidade pequena e carente do DF, 

conhecida pelo lixão. Isso porque é para lá que vai quase todo o lixo do DF. Parte da 

população desta comunidade sobrevive catando restos no lixão, destinados à reciclagem ou, 

até mesmo, para consumo próprio. 

A Escola recebe um público amplo e heterogêneo, pois trabalha com as seguintes 

modalidades/níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Educação Integral, 

Ensino Especial e Educação de Jovens e Adultos. A EJA do CEF 02 da Estrutural conta com 

cerca de 300 alunos frequentes, sendo que funciona no período noturno e abrange os 1º e 2º 

Segmentos (Ensino Fundamental completo). Alguns professores da EJA do CEF 02 já 

realizaram TCC’s nessa unidade de ensino, para cursos de pós-graduação (Lato Sensu) em 

Educação de Jovens e Adultos (da UNB e de outras instituições). 

De acordo com levantamentos formais feitos por professores da Instituição, evidencia-

se que os alunos do 1º. segmento da EJA, no CEF 02 da Estrutural, são em sua maioria, 

adultos, trabalhadores informais, que obtêm renda atuando de forma autônoma como 

catadores, vendedores ambulantes, pintores, pedreiros (em situação irregular), eletricistas, 

faxineiras, costureiras, bordadeiras, artesãos e confeiteiras. Os que têm emprego fixo, com 

carteira assinada, atuam em serviços considerados menos qualificados pelo mercado de 

trabalho e são mal remunerados. São eles: domésticas, auxiliares de limpeza, serviços gerais, 

copeiras, pedreiros, garis, balconistas, eletricistas, motoboys, vigilantes e porteiros.  

Existe um pequeno número de comerciantes, microempresários, que têm pequenos 

comércios locais como padarias, mercadinhos ou lojas de confecções. Esses são considerados 

bem sucedidos pela comunidade, pois a grande maioria vive em condições precárias. Há ainda 

os desempregados que contam com ajuda assistencial, fazem “bicos”, prestam serviço na 

Fábrica Social ou são donas-de-casa. Poucos são os alunos adolescentes nas etapas iniciais e, 

desses, a maioria contribui para a renda familiar. Cerca de 60% desses alunos do 1º. segmento 

são do sexo feminino e a faixa etária predominante é entre 33 a 47 anos. Mas há raros jovens 

entre 15 e 18 anos e um número pouco expressivo, mas considerável de idosos. 



16 

 

A escolaridade é muito baixa porque os estudantes da EJA tiveram pouco ou nenhum 

acesso à educação formal escolarizada, em idade adequada. A grande maioria é imigrante e 

precisou trabalhar na infância (muitos na roça) para contribuir com o sustento familiar. São, 

portanto, pessoas que buscam na escola uma oportunidade de ampliar seus conhecimentos, 

recuperar o que ficou para trás, elevar a autoestima e melhorar sua condição socioeconômica. 

E, 94% desses alunos são cristãos de orientação evangélica (maioria) ou católica. 

Os sujeitos da pesquisa são 30 alunos da 3ª. etapa, que correspondem a uma amostra 

acerca de 25% da população discente do 1º. segmento da EJA, do referido Centro. A 

investigação tem base empírica e apresenta uma proposta de pesquisa-intervenção, 

abrangendo características exploratórias com atuação em campo e abordagem 

quali/quantitativa. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados na pesquisa foram: 

questionário com 15 perguntas (a maioria fechada) e a observação participativa. 
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3  A CONDIÇÃO DA MULHER E SEU PAPEL SOCIAL NA PERSPECTIVA DE 

ALUNOS DA EJA 

 

Quando se entra numa turma de EJA do 1º. segmento, percebe-se logo que há uma 

cultura predominante envolvendo valores e crenças religiosas. Muitos professores relatam se 

deparar com grande resistência por parte dos alunos ao abordarem determinados temas ou 

conteúdos. Isso ocorre porque os alunos de EJA, oriundos de comunidades carentes em sua 

maioria, não têm muita opção de lazer, fazem da igreja o programa familiar de final de 

semana. É como diz Paulo Freire (1978, p. 29): “Encontram aí uma espécie de bálsamo para o 

seu cansaço existencial.”. Em função disso, tornam-se fiéis assíduos da igreja, incorporando 

uma visão dogmática de mundo e, muitas vezes, utilizam a palavra bíblica (principalmente do 

Antigo Testamento) para justificar seus pontos de vista, interpretando-a ao pé da letra. 

Quando assuntos envolvendo os papéis da mulher na sociedade contemporânea são 

abordados, a reação dos alunos não é diferente. O sexismo
1
 por detrás das afirmações 

discentes torna-se evidente. Para ilustrar isso, reporto-me a uma vivência que tive em 2014 na 

Semana da Mulher na escola onde leciono. Entre outras estratégias, exibi para a minha turma 

de EJA um curta metragem francês cujo título foi traduzido como "Maioria Oprimida". O 

curta mostra como seria uma sociedade, na qual homens e mulheres possuem papéis 

invertidos. A discussão do filme foi bastante polêmica e os homens da classe pareceram 

incomodados com a posição vulnerável demonstrada pelos personagens masculinos... Já as 

mulheres se identificaram com os personagens interpretados pelos homens do curta e riram 

bastante durante a exibição do mesmo. As discussões foram permeadas por passagens bíblicas 

do Antigo Testamento, como: “Deus criou a mulher da costela do homem, portanto, ela tem 

que andar ao lado dele, não pode querer ficar acima, governá-lo!” (BÍBLIA, Gênesis, 2: 22). 

Além dessa dificuldade vivenciada pelos docentes, estudos previamente realizados na 

EJA apontam que “[...] o currículo da EJA, na maioria das vezes, silencia temáticas como o 

racismo, o sexismo e a homofobia, além de não atentar para as relações estabelecidas entre os 

jovens e adultos pobres, trabalhadores e moradores da periferia.” (SILVA, 2010, p.10). No 

entanto, educadores comprometidos com os Direitos Humanos buscam meios de trabalhar 

                                                           
1
 Termo que se refere ao conjunto de ações e ideias que privilegiam determinado gênero ou 

orientação sexual em detrimento de outro gênero (ou orientação sexual). Embora seja 

constantemente usado como sinônimo de machismo é na verdade um hiperônimo deste, já que 

é possível identificar diversas posturas e ideias sexistas (muitas delas bastante disseminadas) 

que privilegiam um gênero em detrimento a outro. 
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essas questões, mesmo encontrando resistência embasada em crenças religiosas por parte dos 

alunos e falta de suporte curricular. 

De acordo com a pesquisa de campo e questionário, Apêndice A, aplicado por mim, na 

turma de 3ª. etapa/1º. Segmento – EJA no CEF 02 da Estrutural (2015), cerca de 96% dos 

alunos seguem alguma orientação religiosa. Desses, 63% são evangélicos e 37% são católicos, 

conforme o gráfico abaixo:  

 

Gráfico 1 – Orientação religiosa do corpo discente 1º. Seg./EJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado (2015)  – elaboração própria 

 

Segundo Freire, uma das tarefas da Igreja é educar e, para isso, não há como haver 

neutralidade política. Quem define os ideais da educação é a elite de poder, à qual a igreja se 

associa e cujos princípios, obviamente, não atuam contra os seus interesses. Certamente, uma 

massa alienada, amedrontada, e conformada com sua condição de vida, torna-se mais fácil de 

ser manipulada.  

 

O papel que tais Igrejas (tradicionalistas) podem desempenhar e estão 

desempenhando no campo da educação está, portanto, condicionado por uma visão 

de mundo, da religião, dos seres humanos e de seu “destino”. A sua concepção de 

educação que se concretiza na prática não pode deixar de ser imobilista, alienada e 

alienante. (FREIRE, 1978, p. 31) 

 

A observação do sistema capitalista mostra que ele tem uma estrutura piramidal, onde 

a massa está na base e a elite, no topo. Para que a elite se mantenha no topo, a massa precisa 

permanecer na base da pirâmide. A educação libertadora, defendida por Paulo Freire, desperta 

a politização dos alunos, sua criticidade frente à condição e posição social que ocupam e 
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busca a ruptura com a cultura do silêncio que favorece, apenas, à classe dominante. No 

entanto, as igrejas tradicionalistas (tanto evangélicas, quanto católicas) e o próprio sistema 

educacional caminham em sentido contrário, a fim de que tudo permaneça como está. 

 

[...] o papel que uma Igreja tradicionalista que ainda não conseguiu superar as suas 

profundas marcas coloniais, missionária no pior sentido da palavra; “conquistadora” 

de almas, necrófila [...] A mordacidade dicotomizada da transcendabilidade é como 

uma lixeira onde os seres humanos têm que pagar os seus pecados. Por isso mesmo, 

quanto mais sofrerem, tanto mais se purificam, alcançando assim o céu e a paz 

eterna. (FREIRE, 1978, p. 29)  

 

Um dado interessante da pesquisa é que 81% do corpo discente segue as orientações 

de seu líder religioso, mesmo não concordando com algumas delas (questão 7). Isso mostra o 

quanto é impactante a influência que a igreja exerce na vida dos seus fiéis. Em outras 

palavras, a fé é cega e se sobrepõe ao senso crítico.  

No que tange a mulher e o sexismo, a cultura dita cristã, embora reforce o valor da 

unidade familiar, preserva ideais que mantêm a mulher subjugada ao homem.  E faz isso 

através de passagens bíblicas do Antigo Testamento em que a mulher é depreciada, como em 

Levítico 12:1-5 que se refere à impureza da mulher após dar à luz, em razão de seu 

sangramento (tal situação piorava, se tivesse parido uma menina). Essa influência de valores 

confirma-se na pesquisa realizada na turma, por meio de questionário, como se verificará a 

seguir. 

Quando perguntados sobre quem deve tomar as decisões em um relacionamento 

conjugal (questão 8), apenas 7% dos alunos respondeu que seria a mulher (coincidentemente, 

apenas as viúvas da turma), 28% disseram que deve ser o homem e 65% responderam que 

homem e mulher devem tomar as decisões juntos. Evidencia-se, então, que já está havendo 

um equilíbrio maior pela disputa de poder nas relações. Talvez, tal fenômeno se dê ao fato de 

que a maior parte das mulheres hoje trabalha fora, ajudando no sustento familiar (parece haver 

uma máxima coletiva de que quem coloca dinheiro em casa, tem direito a dar palpite). 

Sobre quem sai em desvantagem numa briga (questão 9), a maioria (67%) respondeu 

que são ambos. Entre as justificativas o que mais apareceu foi que briga desgasta a relação e 

gera separação. Aqui também nota-se o mesmo aspecto que na questão anterior e a 

importância de se manter a estabilidade da união familiar. 

Numa situação hipotética (questão 10) em que haveria um almoço na família do 

esposo e a esposa, cansada, não demonstrava desejo em ir, 43% das respostas apontaram que 

mesmo contra a vontade, a esposa deveria acompanhar o marido; 25% que o esposo deveria ir 

sozinho e 32% que o esposo deveria abrir mão do almoço para ficar em casa com a mulher. O 
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que se lê nas entrelinhas dessas respostas é que o casal deve permanecer unido (75%), pois o 

conceito de família para eles é muito significativo e esse é um dos valores mais reforçados nas 

igrejas. 

Em relação às atividades domésticas (questões 11 e 12) 61% das respostas afirmaram 

que essas tarefas pertencem à mulher. No entanto, quanto a pergunta de quem deve receber o 

maior salário (questão 13), 64% marcaram que “tanto faz”. Ou seja, a maioria pensa que as 

atividades domésticas são função da esposa, mas também não se importam se ela tiver a maior 

renda. É a tal da dupla jornada de trabalho enfrentada pelas mulheres dos tempos modernos. 

Um paradoxo, porque ela pode até ganhar mais, mas ainda assim é responsável por cuidar da 

alimentação familiar, da limpeza e organização da casa.  

Acerca da Lei Maria da Penha (questão 14), 90% dos alunos mostraram-se favoráveis 

a ela. Porém, quando perguntados se preferem homem ou mulher no poder (questão 15), 53% 

declararam que preferem o homem. Destes, 39% da totalidade de mulheres e 80% dos homens 

da turma. Logo, nota-se que o machismo anda menos explícito; mais camuflado e que entre as 

mulheres parece ter diminuído, mas ainda impera entre o público masculino. 

 

Gráfico 2 – Proporção entre homens e mulheres que preferem o Homem no poder 
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Fonte: Dados do questionário aplicado (2015) – elaboração própria 
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4  A INFLUÊNCIA DE PASSAGENS BÍBLICAS DO ANTIGO TESTAMENTO NO 

SEXISMO SOFRIDO PELA MULHER E OUTROS PARÂMETROS 

 

Toda a cultura machista que permeia nossa sociedade está intimamente ligada à 

influência dos ideais judaico-cristãos, que associam a figura da mulher ao pecado e à 

corrupção do homem. A história bíblica de Adão e Eva já traz essa marca machista a 

partir do momento em que afirma que Eva surge da costela de Adão. Mesmo 

entendendo essa história como uma metáfora, o caráter machista continua presente: 

é o homem quem dá origem à mulher, portanto a existência da última está 

subordinada à vontade do primeiro. Cria-se, assim, a figura de uma mulher 

dependente do homem, característica tão própria da sociedade patriarcal e sexista na 

qual estamos inseridos. (D’ANGELO, 2013, texto digital) 

 

A partir da leitura bíblica, principalmente do Antigo Testamento, fica evidente o 

machismo vigente a época entre o povo judeu, que reservava à mulher uma condição de 

inferioridade. No entanto, nem sempre foi assim. A história pré-monárquica de Israel mostra 

que a mulher ocupava papéis de maior igualdade com o homem. Mas, com o tempo, foram 

surgindo necessidades de diferenciação dos papéis e a mulher foi ocupando, gradativamente, 

posições de submissão, que geraram a desigualdade entre os gêneros (WINTERS, 1993, p. 16-

27). 

Existem inúmeras passagens bíblicas que reforçam a condição de inferioridade da 

mulher na sociedade. O presente capítulo não pretende realizar um estudo aprofundado da 

Bíblia, mas se propõe a traçar uma breve análise de algumas dessas passagens, a fim de 

evidenciar tal proposição. 

Poucos textos tiveram tanta influência na imagem ambígua da mulher, como os 

primeiros capítulos do Gênesis
2
 (BÍBLIA, 1990). No primeiro relato da criação, destaca-se : 

 
26

Então Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele 

domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e 

todos os répteis que rastejam sobre a terra.” 
27 

E Deus criou o homem à sua imagem; 

à imagem de Deus ele o criou; e os criou homem e mulher. 
28 

E Deus os abençoou e 

lhes disse: “Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra; dominem 

os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra”. 
29 

E Deus disse: “Vejam! Eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e 

estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão semente: tudo 

isso será alimento para vocês.”. (GÊNESIS 1: 26 – 29) 

 

Embora, num primeiro momento (versículos 26 e 27), o termo homem tenha sido 

usado (no singular) para representar homem e mulher, em seguida usa-se o plural para se 

referir a ambos (versículo 28 e 29). Isso gera confusão... Além do mais, o simples fato de se 

                                                           
2
 Considerando-se ser o livro bíblico que explica a criação do mundo e da humanidade por 

Deus é considerado um dos mais importantes do Antigo Testamento. 
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usar o gênero masculino para se referir a Deus e ao ser humano (com o termo “homem”), 

deixa a mulher numa situação de desigualdade perante a figura masculina, mesmo que de 

forma subliminar. 

No segundo relato da criação, ainda no livro Gênesis (capítulo 2) observa-se que as 

interpretações secularmente dadas ao fato de a mulher ter sido criada em segundo plano e feita 

da costela do homem, primogênito de Deus, acabam tendenciando a se agregar maior  

importância ao sexo masculino, por este ter sido o primeiro nos desígnios divinos e “matéria 

prima” da mulher. Tal passagem tem sido utilizada, mesmo que de maneira indireta, por 

muitos religiosos para exaltar uma inferioridade feminina. 

 
18 

Javé Deus disse: “Não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele 

uma auxiliar que lhe seja semelhante”. 
19 

Então Javé Deus formou do solo todas as 

feras e todas as aves do céu. E as apresentou ao homem para ver com que nome 

ele as chamaria: cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. 
20 

O homem 

deu então nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras. Mas o 

homem não encontrou uma auxiliar que lhe fosse semelhante. 
21 

Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou então 

uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. 
22 

Depois, da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher, 

e apresentou-a para o homem. 
23 

Então o homem exclamou: “Esta sim é osso dos 

meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada mulher, porque foi tirada 

do homem!” (GÊNESIS 2: 18-23) 

 

  

Também no Gênesis, capítulo 3, há a depreciação da mulher na passagem da queda 

original, culpabilizando-a pelos pecados do mundo, a partir do “pecado original”. Essa 

passagem é bastante difundida nas sociedades cristãs e chama bastante atenção nos versículos: 

 
16 

Javé Deus disse então para a mulher: “Vou fazê-la sofrer muito em sua 

gravidez: entre dores, você dará à luz seus filhos; a paixão vai arrastar você para o 

marido, e ele a dominará”. 
17 

Javé Deus disse para o homem: “Já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu 

da árvore cujo fruto eu lhe tinha proibido comer, maldita seja a terra por sua 

causa. Enquanto você viver, você dela se alimentará com fadiga. 
18 

A terra 

produzirá para você espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva dos campos. 
19 

Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois 

dela foi tirado. Você é pó, e ao pó voltará”. (GÊNESIS 3: 16-19) 

 

No versículo 16 fica explícita a submissão da mulher ao homem. Nos versículos 

seguintes, o homem é punido por ter dado ouvidos à mulher. Nas diferentes interpretações que 

se dá a essa passagem, é comum perceber a desqualificação da mulher por ter induzido o 

homem ao “pecado” ou tê-lo seduzido para o mal. 

Em Gênesis, capítulo 19:15-26, é contada a história da destruição de duas cidades: 

Sodoma e Gomorra. Dois anjos enviados por Deus em missão de dizimar tais cidades, avisam 
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a Ló para que saia de Sodoma com sua família para se salvarem, por misericórdia de Deus. 

Em desobediência às instruções dos anjos, a esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de 

sal. As interpretações que alguns religiosos evangélicos e católicos dão a essa passagem é que 

a esposa olhou para trás por apego à cidade de Sodoma, onde o comportamento dos habitantes 

era altamente pecaminoso, porque se identificava com a forma de vida lá. E virou sal por 

desrespeitar a ordem dada pelos anjos de não fazê-lo. Percebe-se que, mais uma vez, a mulher 

que age de forma “desobediente”, que se corrompe é punida. Isso é usado como exemplo para 

que as mulheres sejam puras e aceitem com resignação o destino imposto por Deus; caso 

contrário, podem ser castigadas pelo poder divino. 

Em Deuteronômio
3
, um exemplo de passagem que demonstra a tendência patriarcal da 

Bíblia contra as mulheres é citado em “Respeito para com a mulher” (Dt 21: 10-14), onde um 

homem que fizer seus inimigos de guerra prisioneiros e encontrar uma mulher bonita entre 

eles, poderá tomá-la como esposa, respeitando o seu luto de um mês (pela separação de seus 

pais). No caso desse homem deixar de gostar dessa mulher, ele pode libertá-la, mas não pode 

vendê-la pois seria errado tirar lucro de algo que usou. 

São inúmeras as passagens bíblicas que reforçam o sexismo vigente nos ideais 

judaico-cristãos, evidenciando a discriminação da mulher em diversas situações: 

- geralmente sem nome, pertencente ao pai; 

- depois do casamento propriedade do marido, ele governava como senhor absoluto; 

- sem autonomia, não era nem contada entre os habitantes; 

- se estéril, era relegada ou substituída, pela escrava; 

- sua participação era passiva somente para procriação; 

- convivia com a poligamia do marido, sem poder reclamar, pois a poligamia era 

aceita. 

Mas há também histórias de mulheres que se destacaram, como Ester, Rebeca e 

Raquel. Elas, de certa forma, romperam com alguns códigos culturais limitadores de seu 

tempo. No entanto, a interpretação que se dá a essas histórias é de que foram mulheres de 

fibra, mas que tomaram suas decisões por obediência a Deus. 

Considerando a religiosidade do corpo discente, da escola investigada, torna-se 

possível realizar uma ação interventiva inicial que se utilize de passagens bíblicas do Novo 

                                                           
3
 Quinto livro bíblico, do Antigo Testamento, que traz uma coleção dos sermões de Moisés a 

Israel (pouco antes de atravessarem o Jordão), possivelmente, escrito quase todo por ele. 
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Testamento para enaltecer a imagem da mulher e buscar sua igualdade com o homem aos 

olhos de Deus, sob uma perspectiva dos Direitos Humanos da Mulher.  

Embora no Novo Testamento da Bíblia também existam passagens de desvalorização 

da mulher, como em Efésios (5: 22-24):  

 
22 

Mulheres, sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. 
23 

De fato, o marido é 

a cabeça da sua esposa, assim como Cristo, salvador do Corpo, é a cabeça da Igreja. 
24 

E assim como a Igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam 

submissas em tudo a seus maridos. 

 

Há evidências de que Jesus interfere na ordem da sociedade patriarcal, despertando a 

potencialidade da mulher, chamando-a para ser sua discípula, também. Ele tem outra visão 

sobre a mulher de seu tempo e procura alterar o relacionamento homem/mulher, em busca da 

igualdade entre ambos.  

 Nos evangelhos encontramos muitas mulheres que seguiam Jesus desde a Galiléia, e 

tornaram-se suas discípulas (BÍBLIA, Marcos, 15: 41; Lucas, 8: 1-13; Lucas, 8: 43-49). Para 

Jesus, não havia distinção de gênero ao revelar os seus segredos, ele falava tanto para os 

homens quanto para as mulheres que o seguiam e aceitavam suas propostas. 

 Numa sociedade que dava privilégios ao homem, Jesus procurava minimizar tais 

privilégios, como se pode notar em algumas passagens do Novo Testamento. Por exemplo, 

quando ele esclarece sobre o divórcio (MATEUS, 19: 7-12), define como adúltero o homem 

que se divorcia da mulher para se casar com outra, exceto em casos onde a esposa fornicou. 

 Outra passagem que serve como exemplo é a que Jesus salva uma mulher considerada 

adúltera do apedrejamento (JOÃO, 8:1-11), ou mesmo aquela que mostra que em sua 

ressurreição ele aparece, primeiramente, para mulheres e, não, para seus discípulos 

(MATEUS, 28: 1-10 ).  

 Tais passagens e outras, de mesma natureza, podem servir como pontapés inicias na 

desconstrução dos valores que se pretende superar. 
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5  LEI MARIA DA PENHA: um possível caminho para a redução da desigualdade de 

gênero 

 

5.1  Um pouco da história de Penha 

 

Para entender o surgimento da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), faz-se necessário 

conhecer um pouco da história da mulher que inspirou a Lei que leva o seu nome. 

Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza – CE , no ano de 1945. Filha de 

uma professora com um dentista e neta de parteira, teve boa formação educacional e tornou-se 

uma adolescente questionadora e que chamava atenção por sua beleza. Cursou Farmácia e 

casou-se pela primeira vez com um jornalista, enquanto ainda era universitária. Ficou cerca de 

quatro anos casada, mas não aguentou os ciúmes do primeiro marido. Depois de formada, foi 

para São Paulo a fim de cursar um mestrado. Foi lá que conheceu um colombiano chamado 

Marco Antônio Viveros, também bolsista de mestrado, aparentemente simpático, dócil, 

afetuoso e prestativo, que logo se tornara seu segundo marido. 

Após ganhar dupla cidadania, seu novo companheiro mudara de comportamento, 

passando a de gentil e romântico a violento e opressor. Ele praticava halterofilismo e isso a 

fazia se sentir ainda mais intimidada. Com a turbulenta vida de casada, Penha procurava uma 

forma de sair daquela relação com suas três filhas, que também sofriam agressões do pai, mas 

tinha muito medo do então marido. 

 

O meu pensamento me conduzia aos tempos universitários: onde estava o homem 

gentil e atencioso a quem eu entregara o mais puro dos meus sentimentos? Onde 

estava o companheiro que eu julgara ter encontrado para partilhar um 

relacionamento harmônico, maduro e duradouro? A mudança brusca no 

comportamento de Marco me levava a suspeitar que todas aquelas qualidades e 

sentimentos iniciais haviam sido forjados para atingir objetivos outros. (PENHA, 

2012, texto digital) 

 

Em maio de 1983, aos 38 anos de idade, Penha acordou assustada com um estrondoso 

barulho dentro do quarto onde dormia. Quando deu por si, havia levado um tiro, que a deixou 

paraplégica. No livro de sua autoria, relatou: “Um gosto estranho de metal se fez sentir forte 

na minha boca, enquanto um borbulhamento nas costas me deixou perplexa.”. O marido 

contou à polícia que a casa havia sido assaltada por quatro bandidos e que ele tivera de lutar 

contra eles... Penha se convenceu com tal explicação. 
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No retorno de um tratamento em Brasília, no Hospital Sarah Kubitschek, Maria foi 

recebida por seu marido (neste momento, já era o principal suspeito do atentado à vida da 

esposa), que adulterou as ligações elétricas do chuveiro para que ela fosse eletrocutada. A 

partir de então, ela percebeu o risco que estava correndo... Após seis anos num casamento 

muito sofrido, Penha finalmente conseguiu se separar do companheiro, com o apoio de uma 

medida judicial. 

Com a separação, durante uma viagem do ex-companheiro, Maria sentiu-se segura 

com as filhas para então denunciar tudo o que havia sofrido em seu segundo casamento. Em 

1994, inconformada com o insucesso obtido na justiça brasileira, ela publicou um livro 

intitulado de Sobrevivi… Posso contar, que em 1998 chamou a atenção de órgãos ligados aos 

Direitos Humanos, que a encaminharam à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA).  Foi aberta, então, uma petição contra o Estado 

brasileiro, relativa ao caso de impunidade em relação à violência doméstica por ela sofrido, que em 

2001 acarretou em sua condenação pela OEA, obrigando-o a criar uma legislação adequada a 

esse tipo de violência contra a mulher. Surgiu, assim, a Lei nº 11.340 que recebeu o nome de Lei 

Maria da Penha em homenagem à luta dessa mulher. 

 Em uma entrevista para a revista eletrônica TPM (2008), Maria da Penha desabafa: 

“No dia em que ele foi embora foi o dia mais feliz da minha vida. Recuperei as forças, cabeça 

serena. Esse dia, venci uma etapa. A partir daí, procurei a polícia para dar depoimento. Aí é 

que eu fui conhecer o que é a Justiça. Aí que vi que a vítima e nada são a mesma coisa.” 

Somente com ajuda internacional, também, Maria da Penha conseguiu fazer com que 

seu ex-marido cumprisse pena de, ao menos, dois anos (1/3 da pena a que fora condenado), 

faltando apenas seis meses para a prescrição do crime, já que havia se passado mais de 19 

anos. 

A história de Maria da Penha mostra seu sofrimento e sua incessante busca por justiça. 

Sua luta se tornou um emblema internacional e beneficiou todas as mulheres brasileiras que 

sofreram, sofrem ou sofrerão algum tipo de violência doméstica, através da conquista da Lei, 

que não só é punitiva ao agressor, como preventiva à segurança e bem-estar das vítimas. 
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5.2  Sobre a Lei Maria da Penha 

 

A lei nº. 11.340, Lei Maria da Penha, foi sancionada em sete de agosto de 2006, pelo 

então presidente Luís Inácio Lula da Silva. Ela define e criminaliza abusos e práticas 

desumanas contra a mulher, no ambiente familiar e doméstico. É uma legislação que ampara a 

mulher vítima de tal violência, responsabilizando agressores com a aplicação de penas. 

Quem pode ser acusado de violência doméstica é, além do(a) companheiro(a), 

qualquer pessoa com quem a mulher conviva ou tenha convivido em casa ou se relacionado 

afetivamente.  

Os tipos de violência definidos pela legislação são: física (colocam em risco ou 

lesionam a integridade física da mulher); moral (calúnia, injúria ou difamação); sexual 

(manter ou participar de relações sexuais não desejadas, além de toques, carícias ou 

exibicionismo sem o consentimento da mulher); psicológica (qualquer conduta que lhe cause 

dano à saúde psicológica e à autodeterminação) e patrimonial (atos que causem danos, perda 

ou retenção de bens ou valores que limitem a autonomia financeira da mulher). 

Uma vez que se faça a denúncia na delegacia, a mulher deve solicitar a concessão de 

medidas protetivas de urgência, adequadas as suas necessidades, que podem ser desde a 

proibição do agressor de aproximação da vítima e familiares até sua prisão preventiva ou o 

encaminhamento da mulher e seus filhos a uma Casa Abrigo, caso haja risco de morte. Se o 

agressor descumprir com alguma das medidas, sua prisão poderá ser decretada. 

A denúncia de agressão pode ser feita não apenas pela vítima, mas por testemunhas, 

quando houver lesão corporal. E nos casos de delitos por lesão corporal, a vítima não poderá 

retirar a queixa. 

Quando a vítima de violência doméstica for portadora de deficiência física ou mental, 

a pena do agressor será aumentada em um terço. 

Essa legislação é uma conquista não só das mulheres, mas de toda a sociedade 

brasileira. Os números mostram que a quantidade de denúncias tem aumentado a cada ano 

depois da implementação da lei. E isso não significa que as mulheres estejam gradativamente 

sendo mais agredidas; a violência, que antes era velada (muitas vezes por vergonha ou por 

medo da vítima), tem sido cada vez mais anunciada.  

De acordo com o balanço feito pela Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 

(central de atendimento telefônico da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM 

/ Presidência da República, que tem por objetivo receber relatos de violência contra mulheres) 

de 2006 a 2009 o aumento de atendimentos foi de 1.890% (entre o número de atendimentos 
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do primeiro ano e o total ao final de 2009). E ainda, a violência doméstica contra as mulheres 

não escolhe características étnico-raciais, tampouco, camada social. 

Segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2010), a cada 15 segundos uma 

mulher é agredida no Brasil e a violência doméstica é a maior causa de mortes e invalidez de 

mulheres na faixa dos 16 aos 44 anos de idade. E ainda, de cada 100 brasileiras, pelo menos 

25 são ou já foram vítimas de violência doméstica, sendo que 70% dos agressores são seus 

atuais ou ex-companheiros/maridos. 

Estudos do IPEA (2015) sobre a efetividade da Lei para a diminuição da violência 

doméstica e familiar contra a mulher apontam que ela cumpriu um papel relevante, no 

entanto, sua eficácia está relacionada à institucionalização de vários serviços protetivos, que 

não se deu de forma regular em todo o território nacional. 

Tais dados mostram que muito ainda precisa ser feito em favor da mulher na luta pela 

igualdade entre gêneros e superação da violência doméstica. No entanto, hoje a vítima tem, ao 

menos, o apoio legal para deixar uma situação de sofrimento e opressão, a fim de reconstruir 

sua vida.  

  

A Lei ‘Maria da Penha’ simboliza o fruto de uma exitosa articulação do movimento 

das mulheres [...] a partir da competente atuação do movimento de mulheres, na 

utilização de estratégias legais e de um ativismo transnacional, o caso ‘Maria da 

Penha’ teve a força catalisadora para fomentar avanços na proteção dos direitos 

humanos das mulheres, por meio da reforma legal e de mudanças de políticas 

públicas
.  

(PIOSEVAN, 2010, p.288) 

 

 

A partir da Lei Maria da Penha, o debate público a respeito da violência doméstica 

contra a mulher tornou-se vívido, presente no cotidiano do consciente coletivo feminino. 

Sabe-se que somente a Lei não é solução definitiva para esse tipo de violência, mas ela traz 

em si mesma o grito de liberdade contra os grilhões da opressão e do jugo dominador. 

Portanto, o estudo aprofundado da Lei Maria da Penha nas escolas que trabalham com 

a modalidade EJA pode ser um caminho viável para se levar à reflexão e possível 

desconstrução de crenças religiosas e valores socioculturais de cunho machista, sexista e 

misógino. Para tanto, há que se partir de uma abordagem sensibilizadora e humanista da 

figura feminina, até se chegar à consolidação do conhecimento apresentado. 

Conforme visto no capítulo anterior, Jesus buscava valorizar o papel e a imagem da 

mulher na sociedade da época, embora as condições não fossem favoráveis a ela. A Lei Maria 

da Penha, portanto, vai ao encontro dos ensinamentos de Jesus, uma vez que busca assegurar 

os Direitos Humanos da Mulher. 
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Como proposta de intervenção, surge a possibilidade de se fazer um link entre a 

igualdade de gêneros defendida por Jesus e o estudo da Lei Maria da Penha, assim como da 

história desta mulher, passando pelos processos de sensibilização, informação, construção de 

novos conceitos/valores e consolidação do saber. Dessa forma, a Lei não irá se chocar com as 

crenças religiosas proclamadas pelos alunos da EJA. 
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6  AÇÕES INTERVENTIVAS 

 

As ações interventivas aqui propostas buscam construir caminhos que levem os alunos do 1º. 

Segmento/EJA a refletir sobre os valores reproduzidos por crenças religiosas, apoiadas no 

Antigo Testamento, acerca da condição da mulher e seu papel na sociedade. Isso será feito a 

partir da citação de passagens bíblicas do Novo Testamento sobre a mulher e do estudo 

aprofundado da Lei Maria da Penha, que será dividido em cinco etapas (aplicadas ao longo de 

cinco aulas e relacionadas a conteúdos de Língua Portuguesa), de acordo com o cronograma 

abaixo: 

 

Quadro 1: Estruturação das ações interventivas 

AULAS ETAPA DURAÇÃO 

1ª e 2ª Sensibilização 
1ª. parte: 1h e 32 min 

2ª. parte: 1h e 52 min 

3ª Desmitificação 2h 

4ª (parte 1) Construção e partilha do saber 2h  

4ª (parte 2) e 5ª (parte 1) Consolidação do saber 2h  

5ª (parte 2) Avaliação 30 min 

Fonte: elaboração própria 

 

 

1 – Sensibilização 

1ª parte (1ª. aula): 

 Falar sobre Jesus: citação de algumas passagens bíblicas do Novo Testamento que 

igualam, exaltam ou preservam a figura da mulher - “não pode haver… nem homem nem mulher; 

porque todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gl 3.28) – A escolha de Jesus por mulheres em suas duas 

primeiras aparições depois da ressurreição (Mt 28.1-10; Jo 20.10-18) – A mulher que Jesus salvou de 

ser apedrejada após ser flagrada em adultério (João 8:1-11) / Interpretação oral e coletiva das 

passagens citadas com foco nos Direitos Humanos (45’); 

 Conhecer a história de Maria da Penha: exibição do vídeo “A vida de Maria da Penha”  

(22’ - STJ Cidadão) / Conversa informal sobre o vídeo com menção de casos presenciados 

pelos alunos (25’); 

 

2ª. parte (2ª. aula): 
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 Reconhecer-se através de relatos de violência doméstica: exibição documentário “Silêncio 

das Inocentes”, que mostra relatos emocionados de mulheres que foram vítimas de vários 

tipos de violência doméstica e suas consequências na vida dessas vítimas (52’ - Tv Brasil); 

 Debater sobre os vídeos exibidos, relacionando-os às passagens bíblicas: incentivo de 

depoimentos pessoais de violência doméstica (alunas vítimas), analogias dos relatos com 

passagens bíblicas, conhecidas pelos alunos, de mulheres que sofreram violência doméstica e 

familiar (na Bíblia), análise sobre qual seria a postura de Jesus perante os relatos das vítimas 

(tanto dos vídeos, quanto das alunas), discussão de valores envolvendo a mulher (1h). 

 

2 – Desmitificação  

 (3ª. aula): Descobrir o que é a Lei Maria da Penha: aula expositiva com leitura e 

explanações sobre a íntegra da Lei (2h - entrega de cartilha explicativa sobre a Lei para os 

alunos). 

 

3 – Construção e partilha do saber 

 (4ª. aula-1): Abordar os tipos de violência doméstica e os recursos que o Estado oferece 

para proteger a mulher: elaboração de dramatização (abordando um tipo de violência 

doméstica e como a mulher pode se defender) e cartaz explicativo com figuras e palavras-

chave (2h - atividade em grupo – cinco grupos mistos, compostos por ambos os sexos, sendo 

um para cada tipo de violência doméstica). 

 

4 – Consolidação do saber
4
 

 (4ª. aula-2): Apresentar: apresentações dos grupos - dramatizações e cartazes (1h sendo 12 

min/grupo); 

 (5ª. aula-1): Memorizar: memorização dos direitos da mulher e dos pontos mais relevantes 

da Lei Maria da Penha, com a evidenciação da diversidade cultural entre as mulheres, através 

do Jogo da Mulher (48’- jogo educativo produzido pela Secretaria de Estado da Mulher do 

Distrito federal) 

 

5 – Avaliação 

 (5ª. aula-2): Discutir as etapas e os resultados da intervenção (30’- mesa redonda com 

registro por escrito pela docente aplicadora das ações). 

                                                           
4
 Ilustrações em anexo. 
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7  ANÁLISE E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

 

7.1  Sobre as Ações Interventivas 

 

Sensibilização – 1ª. parte 

 Fiquei com certo receio de que os alunos apresentassem alguma resistência ao tema, 

mas, ao contrário, a turma se envolveu com a ação proposta e as reações dos estudantes foram 

bem marcantes. As passagens bíblicas, de início, já quebraram resistências que poderiam 

surgir, pois os estudantes gostam muito de ouvir ou falar sobre a Bíblia. Foi, portanto, uma 

estratégia bem sucedida. 

  Com as discussões em andamento, alguns disseram que existem mulheres que gostam 

de apanhar, o que gerou bastante polêmica... 

 Após a exibição do vídeo sobre a história de Maria da Penha, houve relatos de alunas 

que vivenciaram ou presenciaram a violência doméstica física e “verbal” (até então os tipos 

de violência previstos na lei Maria da Penha não haviam sido expostos). De modo geral, os 

alunos gostaram da abordagem bíblica relacionada à questão da mulher. 

 Atividades conteudistas foram relacionadas às ações para que os alunos não tivessem a 

impressão de que não estavam estudando. Isso ocorre muito na EJA quando os docentes 

propõem atividades que fogem do padrão tradicional. 

 

Sensibilização – 2ª. parte 

 Com a exibição do documentário “o Silêncio das Inocentes”, aquela ideia de que 

existem mulheres que gostam de apanhar porque não denunciam o agressor foi superada. Os 

alunos que haviam feito tal afirmação na aula anterior demonstraram ter repensado seus 

pontos de vista. Pareceram mais sensibilizados e compreensivos em relação a tais mulheres, 

pois perceberam que existem vários fatores que as impedem de denunciar, como o medo, o 

amor pelo companheiro, a dependência psicológica , a humilhação, entre outros. Enfim, viram 

que não é tão simples assim! Perceberam que cada vítima tem o seu tempo e o seu limite. 

Outras alunas, que até então não haviam se manifestado, deram seus depoimentos com relatos 

de violência doméstica vivenciada por elas, citando casos de violência física, moral e 

psicológica. Duas alunas, por exemplo, chegaram a compartilhar casos semelhantes, em que 

seus companheiros as chamavam de “burras” (ou coisas do tipo) e diziam que de nada 

adiantaria frequentarem a escola depois de “velhas”. Os depoimentos foram muito fortes e 

emocionantes.  
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 Sobre as passagens bíblicas trabalhadas nesta etapa, foi mencionado que embora a 

Bíblia diga que a mulher deve ser submissa ao homem, isso não lhe dá o direito de maltratá-

la. Foi verbalizado, também, que como a mulher foi feita da costela do homem, e não de seus 

pés, ele não deve pisar nela. Tais trechos bíblicos foram levantados por dois homens da turma 

que se sensibilizaram com as histórias das mulheres. 

 Houve também a comparação dessas histórias com algumas personagens bíblicas 

como Susana, esposa de Joaquim, que ao passear no jardim é desejada por dois anciãos. Ela se 

opõe e eles a difamam, dizendo que ela teria deitado com um jovem. Por causa disso, é 

condenada à morte. No entanto, a mentira é descoberta e os dois acabam mortos (BÍBLIA, 

Daniel, 13).  Outra citação foi a de Amnom, que violenta a própria irmã, Tamar (BÍBLIA, 2 

Samuel, 13). 

Ao analisar qual seria a postura de Jesus, foi quase que unânime a afirmativa de que não se 

deve julgar a mulher que é vítima de violência doméstica, ou seja, não se pode afirmar que ela 

deu motivos para isso, pois mesmo que desse “quem não tem pecados, que atire a primeira 

pedra”, como disse Jesus (JOÃO, 8:1-11). 

 Portanto, o objetivo de sensibilizar foi atingido com tais ações interventivas, 

considerando que os Direitos Humanos também visam garantir a igualdade de direitos entre 

os gêneros, assim como o respeito mútuo. 

 

Desmitificação 

 Com a leitura da cartilha explicativa sobre a lei Maria da Penha, as participações 

vieram à tona. Alunos que até então ficaram calados, passaram a se manifestar. Cada ponto da 

cartilha foi lido, debatido e esclarecido. Os alunos mostraram-se surpresos com os cinco tipos 

de violência doméstica (física, psicológica, moral, sexual e patrimonial), pois não possuíam 

esse conhecimento. Esta foi a parte mais explorada da lei, com exemplificações e muitos 

esclarecimentos pela parte docente.  

 Nesta etapa do processo interventivo, alguns mitos
5
 sobre a Lei foram levantados e 

desconstruídos. Ficou evidente o elevado grau de desinformação sobre a Lei. Por exemplo, 

alguns estudantes acreditavam que a Lei Maria da Penha também poderia ser acionada por 

homens que sofrem violência doméstica, o que não é verdade. Isso foi questionado e 

esclarecido, com o apoio de dados estatísticos que mostram que a maior vítima de violência 

                                                           
5
 Segundo Buarque (2009, p.558): “Ideia falsa, que distorce a realidade ou não corresponde a 

 ela.”. 
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doméstica em nossa sociedade tem sido a mulher. Por isso, a necessidade de ter uma lei 

específica para ela. Os homens que também são vítimas desse tipo de violência devem 

recorrer às leis comuns. 

 A turma ficou bastante agitada com esta atividade interventiva e as participações 

foram bastante intensas e construtivas. 

 

Construção, partilha e Consolidação do saber 

 Ao ser anunciada esta parte do trabalho interventivo, os alunos demonstraram pouca 

motivação e certa insegurança em realizá-lo. No entanto, com o incentivo docente, incluindo 

atribuição de pontos, eles encararam o desafio e surpreenderam. Apenas um aluno, dos 22 

presentes nesse dia, não se integrou às atividades (foi embora mais cedo). 

 Para estas duas etapas do processo de intervenção, foram planejadas atividades que 

favoreciam a interação do corpo discente com o conteúdo em estudo (a Lei): elaboração de 

cartazes e de dramatizações sobre os tipos de violência e o Jogo da Mulher. Os cartazes 

deveriam conter o tipo de violência doméstica abordada por cada grupo (com palavras e  

gravuras cortadas de revistas) e as dramatizações eram pequenas encenações exemplificando 

os tipos de violência e os meios que as vítimas poderiam buscar para se defender de forma 

legal de seus agressores. O Jogo da Mulher
6
 foi desenvolvido pela Secretaria da Mulher - DF 

e compreende um conjunto de cartas com nomes e imagens diversificadas de mulheres 

brasileiras, contendo informações relevantes sobre a Lei Maria da Penha, algumas estatísticas 

e outras informações sobre os direitos da mulher. Existem formas diferentes de se jogar, mas 

o objetivo é que os jogadores percebam a diversidade estética das mulheres brasileiras e 

tenham contato com as informações das cartas. 

 Os cinco grupos (violências: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual) foram 

separados em salas diferentes para que se sentissem mais à vontade. Passei por todas as salas 

dando orientações sobre as ações propostas. Cada grupo releu a parte da cartilha que lhe era 

pertinente, discutiram e elaboraram o cartaz e a apresentação cênica. Foi meio improvisado, 

sem muita técnica, pois a maioria nunca havia participado de atividades assim. 

 As apresentações contaram com o envolvimento de todos e eles pareceram estar se 

divertindo bastante. Foram muitas as risadas durante as dramatizações. Demonstraram ter 

apreendido os pontos elementares da Lei, assim como discernimento sobre os tipos de 

violência. 

                                                           
6
 Imagens em anexo 
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 O Jogo da Mulher foi apresentado numa aula posterior às apresentações. Os alunos 

envolvidos na atividade mostraram-se interessados nas informações das cartas, nas figuras das 

mulheres, em seus nomes e no jogo em si. Alguns tiveram dificuldade em compreender as 

regras e o funcionamento do jogo. De qualquer forma, antes de iniciar a partida, todas as 

cartas foram lidas e apreciadas pela turma, consolidando, assim, os pontos mais relevantes da 

Lei Maria da Penha. 

 

Avaliação 

 A avaliação foi realizada logo após o jogo (na mesma aula). Para minha surpresa, 

quase não houve críticas. A turma aprovou o projeto interventivo e se mostrou disposta a 

participar novamente de atividades desse tipo. Apenas dois alunos declararam preferir uma 

aula “normal” (mais tradicional). 

 As falas que mais se repetiram foram: 

 “A gente aprendeu se divertindo.”; 

 “Foi muito divertido!”; 

 “Assim a gente aprende mais.”; 

 “O que mais aprendi foi o respeito.”; 

 “Achei muito interessante!”; 

 “O que mais gostei foi de assistir às apresentações.”; 

 “Gostei muito!”; 

 “Achei diferente...”; 

 “Amei!”; 

 “Achei legal.”; 

 “Foi ‘massa’!”; 

 “Fiquei envergonhado(a), mas venci o medo.”; 

 “Houve troca de experiências e entrosamento do grupo.”. 

 “Valeu a pena!”. 

 

 

7.2  Conclusões do debate 

  

 Durante o debate que articulou os depoimentos das mulheres vítimas da violência 

doméstica com passagens bíblicas, evidenciou-se que os conceitos bíblicos têm grande 

influência na forma de pensar dos alunos. É como nos afirma Freire (1978, p. 29) em Os 
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cristãos e a libertação dos oprimidos: as massas populares oprimidas encontram na religião 

um bálsamo para seu cansaço existencial. 

 Embora em algumas questões do questionário o machismo tenha sido velado, como se 

percebe na resposta da questão oito, em que, quando perguntados sobre quem deve tomar as 

decisões em um relacionamento conjugal, 65% responderam que homem e mulher devem 

tomar as decisões juntos, nas primeiras discussões em sala, logo o machismo se manifestou. 

Como, por exemplo, quando foi dito por alguns alunos e apoiado por vários outros que 

existem mulheres que gostam de apanhar porque protegem seus agressores. 

 Foi verificado que o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha era bastante 

superficial. Os alunos não sabiam, por exemplo, os cinco tipos de violência abordados pela 

lei. O simples estudo da Lei por si só já favorece a compreensão dos direitos humanos da 

mulher na sociedade e como afirma Piosevan (2010, p. 288) “[...] simboliza o fruto de uma 

exitosa articulação do movimento das mulheres.”. Quando se fala em Direitos Humanos da 

Mulher no Brasil, torna-se, portanto, imprescindível trabalhar em sala de aula a Lei Maria da 

Penha, já que é a principal lei que protege a mulher contra a violência doméstica e familiar (a 

que mais a acomete).  

 Como docente que elaborou/aplicou o projeto, sinto-me muitíssimo realizada, ainda 

mais porque não esperava tanto envolvimento e participação da turma. Sempre que proponho 

atividades que fogem do tradicional, boa parte da turma mostra resistência. Já havia 

trabalhado com essa temática anteriormente, e houve muita polêmica. Penso que começar a 

abordagem partindo da Bíblia pode ter sido o grande diferencial, já que se confirmou através 

do questionário, a importância de crenças religiosas na vida  desse público da EJA. 

 Pretendo realizar novas intervenções como esta, com outros temas relacionados aos 

Direitos Humanos, no contexto da diversidade cultural, incorporando atividades desse tipo à 

minha prática pedagógica. E há muito trabalho pela frente, afinal, muitos tabus ainda 

precisam ser superados. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi possível compreender a influência que 

crenças religiosas embasadas no Antigo Testamento exercem na reprodução de valores dos 

alunos do 1º. Segmento da EJA, acerca da percepção da condição da mulher e seu papel na 

sociedade. Pôde-se verificar, também, que muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento 

reforçam a desigualdade de gênero ao mencionar a mulher, reproduzindo o contexto sócio-

cultural daquela época. Isso se confirmou com o estudo de passagens bíblicas, muitas delas, 

citadas pelos próprios alunos e através da análise do questionário aplicado à turma. 

O estudo sobre a Lei Maria da Penha e a história de vida de Maria da Penha 

cumpriram com o objetivo de levar os alunos à reflexão desses paradigmas e de fornecer-lhes 

subsídios para o enfrentamento à violência doméstica e familiar vitimada pela mulher. 

Sistematizar este trabalho foi importante para mim enquanto pesquisadora/professora, 

considerando que os indícios já apontavam para o fato de que as igrejas têm grande influência 

na forma com que esse público estudantil da EJA lida com suas relações e enxerga o mundo. 

Pude, além de confirmar tal hipótese, buscar estratégias para tocar nesta questão a fim de 

desconstruir determinados valores que envolvem os Direitos Humanos da Mulher sem, 

contudo, interferir nas crenças religiosas do corpo discente, respeitando, dessa forma, a 

diversidade religiosa. 

Antes do início das ações interventivas, expliquei à turma que realizaria um projeto 

com eles sobre a Mulher. Esperava que apresentassem maior resistência; ao contrário, 

mostraram-se abertos e participativos. Creio que a estratégia de abordar passagens bíblicas na 

abertura dos trabalhos facilitou os debates que vieram em seguida. Os alunos demonstraram 

bastante interesse pelas passagens bíblicas que foram apresentadas, sendo que alguns já as 

conheciam. 

O cronograma de ações seguiu conforme havia sido planejado, com apenas pequenas 

alterações para cumprir com outras atividades demandadas pela escola. A participação dos 

alunos foi notória e o interesse em saber mais sobre a Lei Maria da Penha foi reforçado ao 

longo das intervenções. No entanto, lancei mão de uma estratégia à parte do TCC, que foi 

mesclar cada etapa das ações interventivas com os conteúdos de Língua Portuguesa da 3ª. 

etapa/EJA (1º. segmento). Esta estratégia foi adotada porque, baseada em minha experiência, 

sabia que os alunos da EJA apresentam certa resistência em trabalhar temas transversais que 

se estendam por mais de duas aulas. Fazendo essa mescla, os conteúdos a serem trabalhados 

não ficaram de lado e ganharam mais significado para eles. 
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Já sabendo das limitações que eu encontraria pela frente, que seriam: a resistência dos 

alunos em trabalhar um tema com maior profundidade (o que requer tempo), o envolvimento 

em atividades que exigem maior atuação deles e a visão religiosa de mundo que reforça ideais 

machistas, por exemplo, pude buscar estratégias que favorecessem minhas ações. Tais 

estratégias foram: relacionar o tema aos conteúdos do currículo da EJA, organizar espaços 

apropriados para a elaboração das apresentações (preservando o silêncio e, ao mesmo tempo, 

possibilitando a liberdade de comunicação de cada grupo) e valorizar textos bíblicos (do Novo 

Testamento), porém com a escolha de passagens que facilitassem meus objetivos. Esta 

estratégia, em especial, fez com que os alunos percebessem que eu respeito a Bíblia e que não 

estava indo na contramão dos valores religiosos, ao enaltecer os direitos da mulher e trabalhar 

a Lei Maria da Penha. 

Ao término dessas ações, para minha surpresa, um aluno veio conversar comigo ao 

final da aula dizendo que se ausentaria da escola por uma semana, porque iria viajar ao 

encontro de uma irmã, no Nordeste, que estava sofrendo de violência doméstica por parte do 

marido. Ele disse, também, que não aceitaria mais tal situação e que sua irmã precisava de 

ajuda para sair disso. Mencionou, ainda, que levaria a cartilha da Lei Maria da Penha 

(utilizada nas ações) para poder orientar melhor a irmã, que estava muito machucada tanto 

física quanto psicologicamente. Dei todo o meu apoio e pedi que levasse mais uma cartilha 

para entregar a ela. 

Posso concluir, portanto, que os objetivos traçados foram atingidos e que participar 

desta pesquisa-intervenção foi prazeroso e produtivo para mim e para os alunos envolvidos. 

Este trabalho pode ser útil a futuras pesquisas que busquem relação entre crenças religiosas e 

o público da EJA, assim como projetos envolvendo a Lei Maria da Penha na EJA. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado à turma de 3ª. etapa/EJA 

 

Questionário para alunos da 3ª. etapa do CEF 02 da Estrutural/EJA 

  Professora: Maruska Rios  Data: ____/____/______ 

 

Marque/escreva apenas uma resposta para cada pergunta abaixo: 

 

1) Qual o seu sexo? 

 ⃝ masculino   ⃝ feminino  

 

2) Qual a sua idade? 

______________________ 

 

3) Você é casado(a)? 

 ⃝ sim   ⃝ não  

 

4) Você tem religião? 

 ⃝ sim   ⃝ não  

 

5) Se tem, qual religião você segue? 

 ⃝ Evangélica  ⃝ Católica  ⃝ outra 

 

6) Com que frequência vai à igreja? 

⃝ regularmente (pelo menos 1 vez por semana)   

⃝ ocasionalmente (quando há algum evento na igreja ou quando estou precisando muito de 

oração)    

⃝ raramente (quando sobra tempo e estou com disposição para ir) 

 

7) Como você enxerga o seu líder religioso (pastor/padre/outro)? 

⃝ Confio plenamente nas orientações que ele passa e sigo à risca. 

⃝ Discordo de algumas orientações, mas procuro seguir. 

⃝ Quando não concordo com alguma orientação, não sigo. 
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8) Agora, responda o que você pensa sobre quem é a cabeça na relação entre um casal: 

⃝ o homem   

⃝ a mulher   

⃝ ambos 

 

9)   Numa briga de casal, quem sai em desvantagem? Por quê? 

 ⃝ o homem  ⃝ a mulher  ⃝ ambos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Imagine a seguinte situação:  

Haverá um almoço na família do esposo, mas a esposa está muito cansada e não quer ir. O 

que você julga que seria correto? 

⃝ A mulher acompanhar o marido, mesmo sem estar com vontade. 

⃝ O marido ir sozinho ao almoço, afinal é da família dele. 

⃝ O marido ficar em casa com a mulher e abrir mão desse almoço. 

 

11) Na sua casa, quem prepara as refeições? 

 ⃝ a esposa  ⃝ o esposo  ⃝ os dois  ⃝ outra pessoa 

 

12) E quem limpa a casa? 

 ⃝ a esposa  ⃝ o esposo  ⃝ os dois  ⃝ outra pessoa 

 

13) Numa família convencional, quem deve receber o maior salário? 

 ⃝ o marido   ⃝ a mulher   ⃝ tanto faz 

 

14) Você é a favor da Lei Maria da Penha? 

 ⃝ sim    ⃝ não   ⃝ desconheço 

 

15) Quem você prefere ver no poder? 

 ⃝ uma mulher   ⃝ um homem  

 

 

Obrigada pela sua colaboração com a minha pesquisa! 
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APÊNDICE B – Imagens das Apresentações cênicas e de cartazes dos cinco grupos   

(4ª. Aula/ parte 2) 
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APÊNDICE C – Imagens de partida do Jogo da Mulher (5ª. Aula/parte 1) 

 

 

 

 


